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Nyhetsbrev Oktober 2018

Hej,

Höst, sol, blåst & full fart! Hösten på SBTA är i gång. Vi har redan hunnit med ett

seminarium på Möten & Events i Göteborg (som var fullsatt bör tilläggas!) och ett

spännande seminarium i Stockholm kring det många hävdar är framtidens

tra�klösning för urbana miljöer - MaaS, Mobility as a Service. 

  

Styrelsen som valdes på Årsmötet i maj har verkligen kommit i gång med sitt arbete.

De har bland annat formulerat sina fokusområden för det kommande

verksamhetsåret; 

  

Förenkla för dig som Travel Manager genom att SBTA fortsätter att driva viktiga TM

frågor både på strategisk EU nivå samt på lokal nivå 

Växa - Se över hur vi kan attrahera nya medlemmar, såväl leverantörer som mindre

och medelstora företag utan dedikerad TM 

Utveckla – Undersöka hur ett närmare samarbete med de nordiska organisationerna

kan generera mervärden till dig som medlem  

  

Styrelsen har även beslutat om att investera i verktyg som möjliggör streaming och

inspelning av våra aktiviteter. Det skulle ge de som inte har möjlighet att delta en

chans att få ta del av informationen ändå. Mer information kring detta kommer längre

fram, men vi räknar med att vara igång i början av nästa år. 

  

Föreningens nya erbjudande till TM/Direkta medlemmar kommer att kommuniceras

snart. Med det nya upplägget hoppas vi värva �er medlemmar ute i landet och här ser

vi att vårt ”video-erbjudande” kan stötta vår ambition att växa utanför storstäderna. 
  



Sponsorpaketen för 2019 är nu färdiga. Vi introducerar en ny nivå, Platinum, och

lägger till �er möjligheter för dig som sponsor att nå ut med ditt budskap och

varumärke. Sponsorpaketen kommer att laddas upp på vår hemsida inom kort. 

  

Förberedelserna inför nästa Nordic Business Travel Summit (NBTS) 2019 är i full gång.

Se till att boka upp 21-22 mars 2019, då vi ses i Köpenhamn. Det blir ett lunch-lunch

möte med mycket tid för nätverkande och en kvällsaktivitet på Tivoli. 

  

Salary survey är nu klar och �nns hos SBTA. Direkta medlemmar kan höra av sig via

mail till info(@)sbta.se så skickar vi ut den.

SBTA Guldsponsorer

                       
 
 

                   
 

 
 
Aktiviteter 

Klicka på aktiviteten för mer information! 
 
8 - 9 oktober    
Amadeus Corporate Travel Network, Oslo SBTA:s direkta medlemmar har fått

personlig inbjudan  
 
11 oktober    
SBTA Syd trä�. Information & AW 
 
27 - 29 nov 

GBTA Conference, Berlin. Trä�a kollegor och branschfolk från hela Europa, lyssna på

spännande föreläsningar och delta i branschdiskussioner.  

 



21 dec     
Grötfrukost, i Stockholm. 

 

21 - 22 mars, 2019 
Nordic Business Travel Summit, Köpenhamn 
 

 
 
  Webinar

GBTA:s webinarer �nns tillgängliga via deras sida. De spelas alltid in, så om man inte

har möjlighet att delta ”live” går det bra att ta del av dem i efterhand. 

 

Några av de kommande webinarierna från GBTA  
 
27 sep 

Smaller Stick, Bigger Carrot - Driving Engagement with your Meetings Program

through "Amazing" Service 

 

9 okt  

Business Traveler Payment Solutions: Perceptions, Pain Points, and Payo�s for

Adoption 

 

25 okt 

Sustainability: From Add-on to Imperative

 Utbildning

Information om utbildningar hittar du på SBTA:s hemsida, klicka här för att läsa mer. 

SBTA Silversponsorer 
 

Se hela kalendern här!



                         
 

                                 
 

                                          
          

Glada hösthälsningar, 

Lotten Fowler 

General Manager SBTA
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